
Genomineerden FSW Dissertatieprijs 2017 

 

 

(Sociale Antropologie) Alexander Dunlap - Renewable and wind energy are usually considered to be 

desirable, sustainable and clean, however, the large-scale projects to produce such energy in actual fact 

continue the logics of exploitation and control that characterize capitalism as such. Exploring wind 

energy development in the Isthmus of Tehuantepec region in Oaxaca, Mexico, this doctoral thesis by 

Alexander Dunlap provides insight from the front lines of wind energy development. This includes the 

perspective of the people completely surrounded by wind parks as well as the partisans of the resistance 

movements fighting to defend their land, sea and cultural integrity against wind energy development. 

The findings of this thesis show, contrary to popular belief, that industrial-scale wind energy 

development is not reversing ecological degradation and conflict, but instead is renewing the present 

trajectory of industrial progress responsible for widespread conflict, ecological and climate crisis.  
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(Sociologie) Marianne Jacobs - Het proefschrift van Marianne Jacobs behandelt de verbinding tussen 

informele en formele zorgverleners van thuiswonende kwetsbare ouderen; een actueel thema in het 

licht van de hervorming van de langdurige zorg, waarbij bezuinigingen op de professionele zorg worden 

doorgevoerd en een sterk appel wordt gedaan op een grotere inzet van de informele zorg. In 

verschillende empirische studies laat Marianne zien dat concrete samenwerking tussen mantelzorgers 

en professionele helpers in de thuiszorg nog weinig voorkomt. Door het verzamelen van unieke data 

over zorgnetwerken en over de dyades binnen deze zorgnetwerken, is inzicht verkregen in wanneer en 

hoe mantelzorgers en professionele thuiszorgverleners wel (of niet) met elkaar in contact treden over 
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de zorg en in hoeverre kenmerken van deze individuen, hun relatie met de zorgbehoevende en de 

inbedding in het zorgnetwerk hierbij een rol spelen. Alle hoofdstukken zijn in wetenschappelijke 

tijdschriften gepubliceerd. De sterke maatschappelijke relevantie van dit proefschrift blijkt ook uit het 

feit dat de vele kennisproducten (training, brochures, filmpje, presentaties) gretig aftrek vonden in het 

domein van de zorg. 
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(Politicologie) Trineke Palm - Hoe heeft de Europese Unie zich als internationale veiligheidsspeler 

ontwikkeld in de afgelopen 15 jaar? Is de EU de bevorderaar van vrede die de oprichters voor ogen 

stond? Of is de EU “gemilitariseerd”? De dissertatie van Trineke Palm analyseert de elf militaire 

operaties die de EU vanaf 2003 heeft uitgevoerd. Op basis hiervan laat de dissertatie zien dat de EU haar 

militaire operaties steeds vaker onderbouwt met een beroep op de veiligheids- en economische 

belangen van haar eigen lidstaten en burgers. Het uitbreiden van het ‘Europese vredesproject’ buiten 

Europa’s grenzen is naar de achtergrond verdwenen. Tegelijkertijd is het militaire instrumentarium het 

EU-buitenlands beleid niet gaan domineren. Met vallen en opstaan is het een onderdeel geworden van 

het EU-buitenlands beleid. Daarnaast biedt de dissertatie inzicht in de besluitvormingsmechanismen die 

een rol spelen bij EU-besluitvorming aangaande het veiligheids- en defensiebeleid. De politieke 

besluitvorming van EU militaire operaties wordt gekenmerkt door “welwillend onderhandelen." 
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(Organisatiewetenschappen) Michiel Verver -  After the civil war and the destructive Khmer Rouge 

regime of the 1970s, Cambodian Chinese entrepreneurs re-emerged as the driving force of Cambodia’s 

domestic private sector. Despite their prominent role in what is deemed the reconstruction of 
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Cambodia, Cambodian Chinese entrepreneurship and its revitalization have been understudied. This 

dissertation therefore explores a wide variety of Cambodian Chinese business ventures in Cambodia’s 

capital city, Phnom Penh. Using an ethnographic approach and building on an embeddedness 

perspective on entrepreneurship, it reveals the social and cultural dynamics that buttress these business 

ventures. 
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(Communicatiewetenschap) Kasper Welbers - Door de opkomst van nieuwe media is de manier waarop 

nieuws door de samenleving circuleert sterk veranderd. Waar er in het verleden nog een selecte groep 

nieuwsorganisaties was die het nieuws distribueerde middels klassieke media kanalen, zijn er vandaag 

de dag ontelbare online kanalen waarlangs mensen nieuws kunnen ontvangen. Deze dissertatie 

onderzoekt deze rol in de context van het Nederlandse medialandschap. Specifiek wordt onderzocht of 

kranten de online nieuwsagenda beïnvloeden, of persbureaus meer invloedrijke gatekeepers zijn 

geworden, en of professionele journalisten meer inspelen op de interesses en voorkeuren van het 

publiek. Daarnaast wordt nieuwe software gepresenteerd voor de analyse van communicatiekanalen 

met behulp van computationele tekstanalyse. Ten slotte wordt aan de hand van de theoretische en 

methodologische inzichten de toekomst van gatekeeping onderzoek in een digitaal tijdperk besproken. 
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